
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ДЗ-29-00-50 
Дата: 11.07.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

правно основание: 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА); 

чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост 

чл. 51 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет - Ветово 

 

 

ОТНОСНО: Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 

№ 000944, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

С Решение № 479 по Протокол № 57 от 30.11.2018 г. Общински съвет – Ветово обяви 

поземлен имот № 000944 с площ 203 кв. м., с начин на трайно ползване „Полски път“, находящ 

се в землището на гр. Ветово, община Ветово, в имот – частна общинска собственост, поради 

това, че е престанал да има предназначението трайно да задоволява обществени потребности. 

Имотът е ЧОС и представлява ПИ № 000944 с площ 203 кв. м., находящ се в землището 

на гр. Ветово, община Ветово, област Русе, ЕКАТТЕ 10803. За имота има съставен Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС), вписан под № 3241 от 17.12.2018 г. в актовите книги на имотите 

– общинска собственост при отдел „Общинска собственост“ към община Ветово, вписан под № 

38, том. 42, НД 8650, вх. Рег. № 16884 от 19.12.2018 г. в Службата по вписванията – град Русе 

към Агенцията по вписванията. 

С Решение № 517 по Протокол № 61 от 28.03.2019 г. Общински съвет – Ветово даде 

съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на ПИ № 000944 от „Полски път“ в 

„Друга селскостопанска територия“. 

В Общинска администрация – Ветово е постъпило заявление с вх. № 80С-78-2#1 от 

17.08.2018 г. от Сакине Ахмедова Караманова и Ридван Халилов Караманов, собственици на ПИ 

№ 039001 и ПИ № 040001, с искане за покупко-продажба на ПИ № 000944 – публична общинска 

собственост, с площ 0,203 дка, с НТП „Полски път“, находящ се в землището на град Ветово, 

община Ветово, местността „Башака“. Във връзка с бъдещи инвестиционни намерения тяхното 

искане е да закупят ПИ № 000944, който е разположен между двата имота, като след 
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закупуването му ПИ № 000944 ще бъде обединен с ПИ № 039001. В същото време това няма да 

попречи на достъпа до съседните имоти, до които има достъп от други полски пътища наоколо. 

За определяне пазарната цена на имота е изготвена Експертна оценка от лицензиран 

оценител (съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС). Текущата пазарна цена на имота е 162,00 лв. (сто 

шестдесет и два лева) без ДДС. 

Данъчната оценка на имота е 26,20 лв. (двадесет и шест лева двадесет стотинки). 

 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 

51 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Общински съвет - Ветово, Общински съвет – Ветово 

  

РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 

недвижим имот – частна общинска собтсвеност, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000944 

с площ 203 (ДВЕСТА И ТРИ) кв. м., с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска 

територия“, находящ се в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе, ЕКАТТЕ 10803, 

актуван с АЧОС № 3241 от 17.12.2018 г., с начална тръжна цена 162,00 лв. (сто шестдесет и два 

лева) без ДДС и други дължими данъци и такси. Дължимите данъци и такси са за сметка на 

спечелилия участник-купувач. 

II. Упълномощава кмета на община Ветово да организира провеждането на търга и 

сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник-купувач. 

 

 

 

 

МОТИВИ: Чрез продажбата на горецитирания имот ще се удовлетвори искането на 

гражданина и ще се реализират постъпления в бюджета на община Ветово. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


